


RESUMO

“Xácara” é um musical que aborda questões referentes ao Folclore visando a

divulgação da cultura popular brasileira através da democratização cultural

dando acesso a toda população, especialmente, a carente.

DESCRIÇÃO

Este projeto tem por finalidade a montagem e temporada inicial de três meses

do texto Xácara, de autoria de Alberto Rodrigues, com direção musical do

compositor Kalau.

O musical Xácara é uma produção totalmente brasileira que unifica o popular e

o erudito através do aproveitamento de elementos do folclore brasileiro.

Área Cultural: Artes Cênicas

Público Alvo: Todas as faixas etárias

Abrangência Geográfica: São Paulo

Período de Realização: 2011

Previsão de estréia: Segundo semestre de 2011

Local: a definir - São Paulo - Temporada de 3 meses

Público Beneficiado/Estimativa: 10.000 (dez mil espectadores)



JUSTIFICATIVA

O Musical “XÁCARA” tem a intenção de mostrar e valorizar a essência do Brasil

popular , vasculhando todas as regiões do país dando um panorama do nosso

folclore possibilitando um contato direto com as manifestações populares.

Toda a encenação, desde danças, músicas e a própria estrutura do texto serão

voltadas às raízes formadoras do povo brasileiro, facilmente, identificadas nos

tipos populares, crenças, lendas, danças típicas, mitos, folguedos e várias

manifestações populares e elementos autóctones que aparecerão no texto.

As heranças culturais formadoras do povo brasileiro são resgatadas no musical

Xácara em um romance épico, emocionante, vibrante, mágico e totalmente

nacional falando diretamente ao coração da platéia criando um elo entre público

e artistas.

Dessa forma objetiva-se na contribuição da preservação de parte da memória

brasileira, funcionando como um agente multiplicador das manifestações

artísticas do povo, mantidas de geração em geração, sendo estes bens

culturais, materiais e imateriais que se oferecem ao nosso olhar.



OBJETIVOS

•Estimular e fomentar a valorização da cultura nacional, dando ênfase sobre a

importância da preservação das raízes como parte integrante e fundamental na

formação do indivíduo que reflete nas relações humanas;

•Resgatar partes do folclore brasileiro a partir de códigos e heranças culturais

existentes no próprio cotidiano do homem que embasa as características do fato

folclórico;

•Divulgar a cultura nacional por todo o país e exterior;

•Desenvolver e implantar um programa de incentivo a formação de público;

•Possibilitar o acesso à Arte como linguagem expressiva e forma de conhecimento;

•Promover a democratização cultural facilitando o acesso da cultura à população

carente.



O ESPETÁCULO

Como o próprio título sugere, o musical “Xácara” é uma história cantada que

narra os acontecimentos fantásticos de um homem que tem como missão

encontrar a chave que unirá dois mundos divididos pelo ser humano, o Mundo

Folk (Mundo do povo) e o Mundo Lore (Mundo do conhecimento). Só com a

Chave da União é que os seres do mundo Lore poderão voltar a habitar as

mentes humanas fazendo com que os olhos dos seres humanos voltem a brilhar.

Pedro é o reflexo de um mundo moderno tardio que valoriza muito mais o que se

tem do que se é de fato. É um homem bem sucedido que abandona suas raízes

em detrimento do poder.

Esta situação em que vivem os humanos coloca o mundo de Pedro, o mundo

Folk, em estado letárgico onde homens e mulheres começam a perder suas

identidades transformando-se em zumbis. Como conseqüência disto, os “seres”

do Mundo Lore, decidem não mais habitar as mentes humanas, pois o brilho dos

olhos humanos está cada vez mais apagando.

O Rei do Mundo Lore decide então dar uma oportunidade para o Mundo Folk,

incumbindo Pedro a resgatar as tradições e raízes de seu povo.

Pedro embarca em uma jornada pelo Mundo Lore em busca da chave que

voltará a unir os dois mundos trazendo o brilho aos olhos humanos novamente.

Monstros, lendas, mitos e desafios serão obstáculos constantes para Pedro que

precisará encontrar a Grande Árvore dos Olhos (Lenda do Guaraná) que guarda

a chave da união.



LOCAL DE APRESENTAÇÃO

A produção do espetáculo está definindo pauta para a estréia oficial de “XÁCARA,

Um Musical Popular Brasileiro”, em espaços com infra estrutura adequada e

qualidade técnica para atender o espetáculo, e para proporcionar ao público um

melhor atendimento e conforto, além de possibilitar acessibilidade a portadores de

necessidades especiais, conforme rege as leis em vigor para casas de espetáculo

como, rampas de acesso para cadeirantes e lugares reservados para deficientes

físicos, bem como instalações adequadas de banheiros.

Possíveis Teatros: Teatro Brigadeiro - Teatro Anhembi Morumbi – Teatro Frei

Caneca

DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO

Ao falarmos em democratização cultural, pensa-se possibilitar o acesso da cultura

popular e erudita a todos os cidadãos.

Pensando nisto, pretendemos possibilitar esse acesso à população de baixa renda

localizada nas periferias, e cidades com o IDH (Índice de Desenvolvimento

Humano) baixo do Estado de São Paulo, distribuindo ingressos para este público

através de Associações, Fundações e Instituições Sociais.

Além de desenvolver um programa de incentivo nas Escolas da Rede Pública de

Ensino com apresentações agendadas especialmente para alunos e professores a

preços populares.

Desta forma acreditamos que contribuiremos na promoção da igualdade de

oportunidades dando acesso à fruição deste bem cultural.



PÚBLICO ALVO

O espetáculo “XÁCARA” visa atingir praticamente todos os públicos.

Freqüentadores habituais de teatro, formadores de opinião e exigentes em suas 

escolhas. 

Admiradores da Cultura Popular e também de espetáculos inéditos na cidade de 

São Paulo, como é o caso de  “XÁCARA”.

O público adolescente formado por estudantes  da rede pública e privada.

E um publico bem específico que são os clientes e/ou funcionários das empresas 

patrocinadoras, como forma de Marketing de Relacionamento.



RETORNO AOS PATROCINADORES

RETORNOS DIRETOS

Benefícios dos incentivos fiscais;

Tiragens promocionais de produtos culturais elaborados, que podem ser 

destinados a clientes, parceiros ou instituições afins;

Inserção da logomarca do patrocinador nos produtos, e em todos materiais de 

divulgação;

Menção em press release e demais ações da assessoria de imprensa;

Mídia espontânea gerada pelos projetos.

RETORNOS MERCADOLÓGICOS

Posicionamento com originalidade no mercado;

Associação da imagem a produtos de interesse comunitário, social e cultural;

Aumento do Share of mind;

Agregação a valores de qualidade, contemporaneidade, ousadia, vitalidade;

Preservação e disseminação da cultura  e educação.

A logomarca da empresa patrocinadora será exposta, de acordo com sua 

participação nas cotas de patrocínio nas seguintes mídias: Jornais, revistas, rádio e 

TV.

Peças de Divulgação

Programa do espetáculo

Folder

Convites

Cartões postais

Placa de teatro

Mídia eletrônica – Site da peça

Fita de áudio e/ou vídeo das empresas patrocinadoras antes do início de cada 

sessão.



Cotas de Participação

Valor a total do projeto R$ 1.062.669,00

Patrocinador Master 50% do valor total: 

Terá sua Logomarca antes do título do espetáculo. 

(ex: sua logomarca apresenta):

“XÁCARA, UM MUSICAL POPULAR BRASILEIRO”

Sua logomarca será inserida em:

Todo material gráfico de acesso ao público, como: folders, filipetas, 

anúncios em jornais, revistas ou em qualquer forma de divulgação

1 Sessão exclusiva para seus convidados e/ou clientes

Banner exclusivo no foyer do Teatro

Cotas de convites durante toda a temporada 

Veiculação de um filme de até 15 segundos antes de cada apresentação

Descontos especiais de 50% (cinquenta) nos ingressos para todos os 

funcionários da empresa

Patrocinador Gold

Valor a ser captado: De R$ 200.000,00 a R$ 300.000,00 

O patrocinador da Cota Gold terá sua Logomarca abaixo do Título do 

Espetáculo.

Exemplo: “XÁCARA, UM MUSICAL POPULAR BRASILEIRO”

Patrocínio: (logomarca)

Sua logomarca será inserida em:

Todo material gráfico de acesso ao público, como: folders, filipetas, 

anúncios   em jornais, revistas ou em qualquer forma de divulgação

Banner exclusivo no foyer do Teatro

Cotas de convites para a estréia e durante toda a temporada 

Descontos especiais nos ingressos para todos os funcionários da empresa



Leis de Incentivo à Cultura

Lei Rouanet

O projeto “XÁCARA, Um Musical Popular Brasileiro” está habilitado a captar 

recursos na Lei de Incentivo a Cultura:

Pronac 098606 - valor aprovado: R$ 849.519,00

Rouanet – Lei Federal nº 8.313/91

Publicado no Diário Oficial em 12 de abril de 2010, enquadrado no artigo 18º, 

que prevê abatimento de 100% do valor patrocinado na parcela do imposto de 

renda devido, ou seja, do valor que a empresa deve pagar de imposto, pode ser 

retirado 4% e ser aplicado como patrocínio cultural.

ProAc-ICMS

O projeto “XÁCARA” já aprovado na Secretaria de Estado da Cultura de São 

Paulo sob o cadastro nº 3792.

Valor solicitado R$ 213.150,00



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PRÉ-PRODUÇÃO (janeiro e fevereiro de 2011)

AUDIÇÃO - Elenco (abril de 2011)

Seleção e contratação dos profissionais

(Teste - canto, dança e interpretação)

ENSAIOS (maio, junho 2011)

PRODUÇÃO (março, abril e maio de 2011) Preparação e Execução do Cenário 

e Figurinos - Preparação Técnica 

DIVULGAÇÃO E ESTRÉIA(junho e julho de 2011)

FICHA TÉCNICA

Texto e Direção Artística: Alberto Rodrigues

Direção Musical: Kalau

Cenário: Jeferson Gê

Desenho de luz: Newton Saiki

Os participantes do elenco serão escolhidos por audição. 

Os profissionais da equipe técnica serão contratados por processo de seleção 

tendo como critérios a capacidade técnica e experiência profissional .

Equipe de Produção:  

Alberto Rodrigues

Viviane Sales

Noemia Scaravelli



CONTATO PRODUÇÃO
Alberto Rodrigues

(11) 6322-5716
Viviane Sales

(11) 8552-6952
musicalxacara@ig.com.br

www.xacara.blogspot.com 

“Quantos olhos vendados

Quantos seres atormentados

É preciso recuperar-se

da essência da alma humana

Que mesmo corrompida emana

a capacidade de sensibilizar-se.”
Trecho da Música:

“Silêncio da cidade” 

Musical Xácara 
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